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Dagsordenens punkt. 1: Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2011-11-29
Referatet godkendtes uden ændringer.
Dagsordenens punkt 2: Meddelelser fra DSUK
Jens Fage Petersen orienterede om den aktuelle økonomiske situation i DSUK, der ligesom de
fleste andre steder er præget af nedgang og stramninger.
Der var nu omsider bragt klarhed over, at den sidste rate på 62.322,34 kr. (svarende til
8.300 €) af Kirkens lån på i alt 186.400 kr. i 2008 ikke var blevet tilbagebetalt til DSUK på trods af,
at den tidligere Menighedsrådsformand havde oplyst det modsatte. Kirken skylder således fortsat
dette beløb til DSUK, og Menighedsrådet besluttede – under henvisning til Kirkens skrøbelige
likviditet – at anmode om, at denne sidste rate for 2011 bliver tilbagebetalt i to lige store halvdele
over to år i 2012-13.
Dagsordenens punkt 3: Mellemregning for perioden 1/1 til 1/10 2011 mellem DSUK og Kirken
Der omdeltes en oversigt over mellemregningerne for de første tre kvartaler i 2011. Det fremgår
heraf, at Kirken har et tilgodehavende hos DSUK på 925,76 kr., men at dette beløb skal modregnes
i Kirkens gæld til DSUK i forbindelse med afdraget på lånet, jf. ovf., således at nettogælden til DSUK
pr. 1. oktober 2011 udgjorde 61.396,58 kr.

Præsten forklarede, at lønudgiften til og ATP bidragene på ialt 37.437,21 kr. for Lise
Sinnbeck (kasserer) i årets første 9 måneder nu var medtaget i mellemregningen, fordi det af
hensyn til hendes pension, forsikring og dagpengeordning var en fordel, at hun fortsat stod opført
som ansat og betalt af DSUK. Ordningen er derfor blevet den, at DSUK udbetaler hendes løn og
ATP bidrag, men at Kirken herefter refunderer disse udgifter til DSUK. Præsten understregede
hvor stor en aflastelse en sekretær er for hende i det daglige. Menighedsrådet enedes om at
fortsætte ordningen med Lise Sinnbeck med indforståelse af at det bliver en ekstra opgave at
fremskaffe det nødvendige månedsbeløb.
Frederik Harhoff stillede endvidere spørgsmål om hvorfor Juniorassistentens varmeudgifter
ikke også var medregnet i oversigten? Præsten og Jens Fage Petersen ville fra hver deres ende
forsøge at få klarhed herover.
Menighedsrådet drøftede påny forholdet mellem DSUK og Kirken i henseende til drift og
vedligeholdelse af Kirkens bygninger. Det fremgår imidlertid klart af §4 i Kirkens Vedtægter, at
DSUK ejer bygningerne, men at ”alle udgifter til bygningernes vedligeholdelse, ejendomsskatter og
forsikringer samt til Sømandskirkens daglige drift, herunder udgifter til el, vand, varme, renovation
m.v., afholdes af Menighedsrådet ved brug af de midler, der indsamles eller doneres til Kirken”.
Jens Fage Petersen oplyste, at begrebet ”vedligeholdelse” i sammenhængen måtte forstås sådan,
at Menighedsrådet i hvert fald har ansvaret for at sikre, at der hvert år afsættes midler til
almindelig løbende vedligeholdelse af bygningerne, herunder maling og reparation af almindelige
småskader og nedslidning af Kirkens bygninger og inventar, og Menighedsrådet er derfor forpligtet
til at afsætte et vist beløb hertil i Kirkens årlige budget. Drejer det sig derimod om en større
renovering fx af Kirkens varmeanlæg eller udbedring af skader på taget el. lign., der indebærer
større udgifter end Menighedsrådet selv har mulighed for at rejse, er det i princippet fortsat
Menighedsrådets opgave at ansøge om fondsmidler hertil, men DSUK vil da kunne være
behjælpelig med at søge herom og vil normalt også selv gå ud og søge om støtte hertil. Jens Fage
Petersen understregede – for at ingen skulle være i tvivl – at ejendomsforholdene vedrørende de
danske sømands- og udlandskirker vistnok adskiller sig væsentligt fra de retlige forpligtelser, der
normalt gælder for ejere af fast ejendom i forhold til lejere og/eller brugere. Frederik Harhoff
efterlyste en nærmere redegørelse herom fra DSUK fordi det ikke er holdbart, at der hersker
uklarhed om disse meget principielle forhold.
Formanden påpegede at mellemregningerne er væsentlige for meninghedsrådets indsigt i
kirkens økonomi, og at man derfor bør modtage og bogføre en månedlig melllemregning fra DSUK
i stedet for årligt. Præsten anmoder om denne ændring hos DSUK.
Dagsordenens punkt 4: Meddelelser fra Kirken
Præsten meddelte, at det heldigvis er lykkedes at finde en løsning sammen med Den Danske Skole,
så skolen kan afholde sin julefrokost i kirken d.10. december som planlagt.
Seniorassistenten redegjorde for den nye ”heater” i varmesystemet, der nu – omsider –
havde bragt varme og ikke mindst varmt vand i Kirken! Den tidligere heater var sat op sidste år
men var helt utilstrækkelig og var i øvrigt blevet fejlmonteret; til alt held havde den kunnet sælges
for 350 €. Det havde kostet ca. 1.200 € at anskaffe den og differencen på ca. 950 € må nu afskrives
over driftsregnskabet for 2010-2011.
Herudover er det store elmetræ ude foran Kirken blevet fældet, fordi det udgjorde en
risiko for skader på personer og biler i tilfælde af nedfaldende grene under storm. Drøftelserne
med Rotterdam Kommune om ansvaret for træet var desværre endt med, at Kirken selv havde

måttet afholde udgiften på ca. 1.000 € til fældningen, selvom træet ret beset stod på Kommunens
jord! (DSUK ejer så vidt det er os oplyst kun selve bygningerne, men ikke grunden.)
Præsten oplyste, at Kirkens rengøringskone har meddelt, at hun ophører pr 1. januar 2012.
Hun har hidtil været aflønnet med 12,50 € i timen i 6 timer om ugen. I denne situation havde
Husmoderen og Juniorassistenten tilbudt at overtage den daglige rengøring af Kirken, dog at de
gerne ville kunne fastholde muligheden for at indhente lejlighedsvis hjælp udefra til større
rengøringsopgaver, fx. vinduespudsning og de regelmæssige hovedrengøringer, der er nødvendige
i Kirken. Formanden oplyste i denne sammenhæng, at hendes eget firma kun betaler 250 € om
måneden til et rengøringsselskab for er et meget større areal end Kirkens. Hun tilbød at indhente
et tilbud til Kirken fra et lignende rengøringsselskab om ugentlig rengøring i Kirken incl.
regelmæssige vinduesvask. Husmoderen og assistenten har venligt tilbudt midlertidigt at påtage
sig rengøringen, dette er dog ikke en varende løsning ifølge formanden.
Dagsordenens punkt 5: Evaluering af Julemarkedet
Præsten redegjorde kort for forløbet at årets julemarked i Kirken og i Amstelveen, der
samlet havde givet en omsætning på ca. 40.000 €. Nettofortjenesten var endnu ikke opgjort.
Desuden blev omsætningen trykket af, at en del varer var bortkommet hos transportfirmaet Wrist
på vej til Julemarkedet. (Hun nævnte i øvrigt også, at Kirken i Bruxelles havde opnået en
omsætning på 70.000 € og foreslog, at Sømandsirken tog kontakt til Kirken dernede for at høre
nærmere om, hvorledes man dér havde båret sig ad med at få en så stor omsætning!)
Formanden fremlagde desuden en opgørelse over Julemarkedets omsætning og nogle
meget fine farvelagte grafiske oversigter over fordelingen af indtægter i de forskellige boder
(kømandsboden, smykkeboden, designboden, etc) på de forskellige dage; købmandsboden fører
klart med over 30% af indtægterne, og torsdag gav (som altid) mest!
I år havde det været vanskeligt at skaffe et tilstrækkeligt antal frivillige til Julemarkedet,
hvilket især havde indebåret et meget stort pres på de 3 nyansatte i Kirken, der må have oplevet
hele øvelsen som noget kaotisk! Formanden takkede på Menighedsrådets vegne alle de ansatte
for deres kolossale indsats og håbede, at Julemarkedet næste år ville komme til at virke mindre
uoverskueligt, når man til den tid kan bygge på erfaringerne fra i år og måske får organiseret
Julemarkedet mere effektivt. Hun foreslog, at man bl.a. kunne overveje at gøre Julemarkedet en
dag kortere ved at starte en dag senere, dvs. om fredagen i stedet for allerede om torsdagen, og
så kun køre fredag-lørdag-søndag; dette ville lette presset både på de frivillige og på de ansatte.
Præsten invendte herimod, at dette næsten med sikkerhed ville medføre et føleligt
omsætningstab, især fordi omsætningen om torsdagen altid er langt større end på
julemarkedernes tre følgende dage; der er fast tradition blandt menighedens ældre for, at årets
Julemarked altid starter om torsdagen, og det kan blive svært at ændre!
Formanden omdelte resultatet af et spørgeskema, som hun havde omdelt til de frivillige,
og hvori der er indeholdt mange forslag til ændringer i Julemarkedet fremover og ikke mindst til,
hvad der henholdsvis skal og bestemt ikke skal indkøbes næste år (fx ikke flere filt-juletræer!).
Seniorassistenten havde endvidere flere forslag til praktiske og organisatoriske ændringer,
og Menighedsrådet besluttede at tage organiseringen af næste års julemarked op til en samlet
drøftelse i løbet af sommeren 2012. Nettofortjenesten var endnu ikke opgjort. Desuden blev
omsætningen trykket af, at en del varer var bortkommet hos transportfirmaet Wrist på vej til
Julemarkedet.

Dagsordenens punkt 6: Administration
Præsten redegjorde for den ordning, der nu er etableret omkring den daglige bogføring af revision
af Kirkens økonomi. Daniëlle de Kruijff, der er fuldt uddanet som revisor m. bestalling, fungerer nu
som Kirkens revisor og aflønnes med 300€ pr. halvår, hvilket indebærer, at den tidligere revisor
(Mhr. T. Van Zwienen) snarest må opsiges. Formanden påtog sig at skrive til den tidligere revisor
og opsige kontrakten samt anmode ham om at tilsende os alle Kirkens papirer i hans besiddelse.
Daniëlle foretager løbende revision af Kirkens indtægter og udgifter og afgiver et revideret
regnskab. Hun mødes jævnligt med Præsten og kassereren i Kirken og gennemgår regnskaberne.
Lise Sinnbeck fungerer som kasserer og foretager sammen med Præsten den daglige
bogføring, kasseopgørelse m.v. i Kirken. Lise Sinnbeck har i 2011 været ansat for 10 timer ugentligt
til en timeløn på 12,50 €, svarende til ca. 6.000 € om året.
Formanden understregede vigtigheden af, at denne udgift (samt i øvrigt også udgifterne til
organisten, rengøring i Kirken, m.v.), nu bliver fuldt synlige i Kirkens regnskaber.
Præsten oplyste, at der nu er udarbejdet en drejebog for kassererens regnskabsføring,
således at der er skabt klarhed over, hvem der gør hvad, og ikke mindst hvordan. Lise Sinnbeck
hjælper endvidere, i det omfang hun har mulighed herfor, med redigering og opsætning af Kirkens
blad samt opdaterer Kirkens hjemmeside og besvarer telefonopkald til Kirken, hvis Præsten ikke
lige er der. Menighedsrådet anmodede Præsten om snarest at udfærdige en arbejdsbeskrivelse
over kassererens arbejdsopgaver, således at man får fuld klarhed over, hvad denne lønudgift i
Kirkens regnskaber går til.
Menighedsrådet anmodede endvidere om, at der i samarbejde med Præsten udfærdiges
tilsvarende arbejdsbeskrivelser for henholdsvis Seniorassistenten, Husmoderen og Juniorassistenten, således at der er klarhed om arbejds- og ansvarsfordelingen i Kirken. Disse arbejdsbeskrivelser
er nyttige at have for alle parter, og Formanden bad de 4 ansatte om at have disse redegørelser
klar til næste møde.
Formanden nævnte, at det er nødvendigt at anmelde navneforandringerne i
Menighedsrådet til Kamer van Koophandel, således at hun kan få legitimation til at foretage indog udbetalinger på Kirkens bankkonti. (for øjeblikket står Astrid Monberg stadig opført som
formand!). Formanden bad præsten gennemføre de nødvendige anmeldelser til KvK og Bankerne.
Formanden rejste endvidere problemet om bemyndigelse til at foretage større
udbetalinger på Kirkens vegne, og i øvrigt til at tegne Kirken udadtil, hvilket muligvis kræver en
vedtægtsændring. (Magith Petersen havde eksempelvis spurgt, hvem i Kirken, der har legitimation
til at underskrive kontrakten om køb af den nye kirkebus?) Frederik Harhoff tilbød at formulere
udkast til en ny bestemmelse i §3 i Kirkens Vedtægter, ifølge hvilken Præsten, Formanden,
Seniorassistenten og Husmoderen hver for sig kan tegne Kirken udadtil og underskrive dokumenter
uden udgift for Kirken og i øvrigt på egen hånd kan afholde udgifter på op til 500 € til de daglige
indkøb og nødvendige anskaffelser o.lign., samt at Præsten og Formanden, eller i deres fravær to
andre medlemmer af Menighedsrådet, skal godkende enhver udbetaling fra Kirkens konti på mere
end 500 €, samt at udbetalinger på mere end 1.000 € herudover kræver Menighedsrådets
forudgående godkendelse.

Dagsordenens punkt 7: Indkaldelse til Generalforsamling

Menighedsrådet besluttede i overensstemmelse med de tidligere tilkendegivelser at indkalde til
ordinær Generalforsamling søndag, den 15. januar 2012 kl. 12 i Kirken, efter gudstjenesten kl. 11
og efterfulgt af frokost i Kirken kl. 13.
Hermed tages konsekvensen af den omlægning af Kirkens regnskabsår, der blev taget på
sidste ordninære Generalforsamling i maj 2011, således at Kirkens regnskabsår fremover kommer
til at følge kalenderåret, og således at et revideret årsregnskab, eller i hvert fald et udkast hertil,
kan fremlægges og (foreløbig) godkendes på Generalforsamlingen hvert år i januar.
Frederik Harhoff lovede at udarbejde udkast til den nødvendige vedtægtsændring inden 4
uger forud for Generalforsamlingen, således at forslagene til vedtægtsændringer kan udsendes til
Menigheden i god tid. Generalforsamlingen skal indkaldes senest den 16. december 2011.
Formanden sørger for, at Generalforsamlingen bliver rettidigt indkaldt.

Dagsordenens punkt 8: Valg af Kasserer
Lise Sinnbeck blev formelt valgt som kasserer i medfør af Vedtægternes §1, stk. 5, jf. ovf. punkt 6.
Formanden påtog sig at udarbejde et sæt retningslinjer for ugentlig afrapporterng om bogføringen
til Formanden og Præsten.
Formanden foreslog endvidere, at der fremover fastlægges et egentligt budget for
Julemarkedet, således at de, der foretager indkøbene til Julemarkedet, nøje ved, hvor mange
penge de har til at indkøbe varer i de forskellige varekategorier.
Formanden rejste endvidere problemet om bemyndigelse til at foretage større
udbetalinger på Kirkens vegne, og i øvrigt til at tegne Kirken udadtil, hvilket muligvis kræver en
vedtægtsændring. I forbindelse med køb af den nye kirkebus havde Formanden og præsten
rådført sig med Margith Petersen fra DSUK.

Dagsordenens punkt 9: Indsamling til den nye Kirkebus
Formanden oplyste, at hun på Danish-Dutch Business Clubs (DDBC) næste møde den 9. december
2011 vil redegøre for manglen på 10.000 € til den nye Kirkebus, og at hun til den ende vil omdele
en seddel til hver enkelt deltager, hvorpå medlemmet kan skrive dét beløb, som vedkommende vil
donere til Bussen! Menighedsrådet ønskede hende stort held og lykke med denne dristige
mission!
Præsten oplyste, at donationen fra ITF på 15.000 € nu omsider er indgået på Kirkens konto.
Dagsordenens punkt 10: Møde med Klaus Bondam fra Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles
Præsten orienterede om sit møde på Ambassaden i Haag den 28. novenber 2011 med Klaus
Bondam. Kulturinstituttet har planlagt en stor foto-udstilling af de nye gobeliner i Frederik den 8.’s
Palæ i København, der efterfølgende kan vises i Kirken og hænge her i en måned. Derudover vil
Kulturinstituttet og Kirken sammen kunne planlægge besøg af en dansk forfatter (Præsten foreslog
Helle Helle), og endelig skal der, ligeledes i samarbejde med Kulturinstituttet, arrangeres en dansk
filmfestival over en week-end til foråret, hvor Kirken non-stop viser de bedste danske film fra de
sidste 5 år.
Dagsordenens punkt 11: Kommunikation på Facebook, m.v.
Lise Sinnbeck arbejder i øjeblikket på en opdatering af Kirkens hjemmeside.

Formanden berettede, at hun havde fået en henvendelse fra Lene Christina Hansen, der på
sit arbejde havde mulighed for at få udviklet en ”web-shop” på Kirkens hjemmeside, således at
Menigheden kan gå ind på og bestille varer og betale for dem direkte. Det bliver dermed hurtigere
og nemmere at handle med Kirken.

Dagsordenens punkt 12: Eventuelt
Jens Fage Petersen opfordrede Præsten til at sikre, at der påny ansøges om økonomisk støtte fra
Handelsflådens Velfærdsråd, der gerne vil støtte konkrete projekter.
Dette referat udsendes til medlemmerne og de ansatte og lægges efter godkendelse ud på
hjemmesiden sammen med Formandens spørgeskemaundersøgelse fra Julemarkedet.

/fh

